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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN:
a) megállapítja a felesleges vagyontárgyak eladási irányárát,
b) dönt az 100.000,- Ft értékhatár feletti eszközök értékesítéséről, selejtezéséről, amiről
a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja,
c) fizetésképtelenség veszélye esetén, javaslatot tesz a képviselő-testületnek egyes
feladatok finanszírozásának felfüggesztésére, illetve a finanszírozás mértékére,
d) közbeszerzési eljárás során, szolgáltatás megrendelése esetén a közbeszerzési
szabályzatban meghatározott értékhatár erejéig ajánlatkérő és döntéshozó,
e) négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közoktatási intézmény
gazdálkodását,
f) gyakorolja a költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérbeadására vonatkozó
bérbeadói jogokat és kötelezettségeket,
g) önkormányzati lakást közérdekből bérbeadni csak a Bizottság véleményének
kikérését követően lehet.
KÖZREMŰKÖDIK:
a) az éves költségvetési koncepció és a költségvetési javaslat, rendelet-tervezet
kidolgozásában,
b) pótköltségvetés kidolgozásában,
c) az éves zárszámadás és rendelet-tervezet előkészítésében,
d) a féléves költségvetési beszámoló összeállításában,
e) az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában.
VÉLEMÉNYEZI:
a) az önkormányzati intézmény, gazdasági társaság alapítását, megszüntetését,
átszervezését, az önkormányzat részvételét vállalkozásban,
b) az önkormányzat vagyonát érintő javaslatok pénzügyi vonatkozásait,

c) alapítvány létrehozását, közérdekű kötelezettségvállalást, alapítványhoz való
csatlakozást,
d) hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra irányuló javaslatokat,
e) a 10 millió Ft feletti összegű beruházások programját,
f) az éves költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot,
g) a költségvetésben nem szereplő pénzügyi kihatású előterjesztéseket,
h) az önkormányzati vagyonkörbe tartozó vagyontárgyak fedezetként történő lekötését,
megterhelését,
i) a költségvetési koncepciót, az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló
féléves, három negyedéves és éves beszámoló tervezeteit.
JAVASLATOT TESZ:
a) az önkormányzat saját bevételei növelésére vonatkozóan,
b) a helyi adók mértékének változtatására, új adónem bevezetésére vonatkozóan,
c) az érdekeltségi szabályozók kialakítására, illetve véleményezi az ez irányú
tervezeteket,
d) a privatizálható, vagy vállalkozásba adható vagyoni kör kijelölésére,
e) az önkormányzat
vonatkozóan.
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FIGYELEMMEL KÍSÉRI:
a) a polgármesteri hivatal és az intézmények gazdálkodását, tájékoztatást kérhet az
intézmények és a hivatal gazdálkodásáról,
b) rendszeresen tájékozódik az ellenőrzések tapasztalatairól.
ELLENŐRZI
a) a költségvetés végrehajtását, folyamatosan vizsgálja az alapszerűen kezelt
céltartalékok és egyéb pénzügyi alapok célirányos és hatékony felhasználását,
b) a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás (növekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
c) a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
d) a költségvetési átcsoportosítások indokoltságát,
e) a gazdálkodás stabilitását,
f) eseti jelleggel ellenőrzi, az intézmények pénzügyi, gazdasági tevékenységét,
valamint a képviselő-testülettől, esetenkénti támogatásban részesülő gazdasági
társaságoknál, más szervezeteknél annak rendeltetésszerű felhasználását,
g) szükség szerint a Polgármesteri Hivataltól, az intézményektől önértékelést, illetve
jelentést, adatokat, bizonylatokat kérhet be,
h) az önkormányzati vagyon működtetésének pénzügyi vonatkozásait és az ebből
befolyó bevételek felhasználását,

i) ellenőrzést kezdeményezhet, véleményezi az éves ellenőrzési tervet, részt vesz
ellenőrzésekben.
A bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a
képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az
észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek, valamint a könyvvizsgálónak.

